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Momenteel hangt de grote wandsculptuur van 
El Anatsui (geb. 1944) op de centrale wand in 
de Erezaal van de oudbouw van het museum. 
Wie de monumentale trap opkomt, ziet halver-
wege al hoe het werk zich langzaam ontvouwt. 
Eenmaal in de zaal aangekomen is de indruk 
overweldigend. Niet alleen de ongebruikelijke 
afmetingen dragen daaraan bij – ongeveer tien 
bij vijfenhalve meter – maar ook de kleuren-
rijkdom, de levendige manier waarop het ge-
drapeerd is en de weelderige uitstraling. Op 
deze prominente plek, waar in het verleden 
highlights uit de collectie te zien waren, zoals 
Barnett Newmans Who’s Afraid of Red, Yellow 
and Blue III uit 1967-68 en de met steun van  
de Vereniging Rembrandt verworven collage  
La perruche et la sirène van Matisse uit 1952-53, 
straalt Anatsui’s sculptuur alsof zij er altijd al 
thuishoorde. 

HANDWERK

Aanvankelijk lijkt In the World But Don’t Know 
the World een monumentaal wandtapijt, een  
futuristische, hedendaagse gobelin, rijkelijk 
voorzien van goudstiksels en een waaier van 
kleuren. Pas wanneer je het werk nadert wordt 
duidelijk dat het helemaal geen geweven tapijt 
is, maar een wandsculptuur. Een wandsculp-
tuur die is opgebouwd uit duizenden en nog 
eens duizenden aluminium flessendoppen en 
wikkels van flessenhalzen in verschillende 
kleuren, met of zonder teksten en op verschil-
lende wijzen gevouwen. Met koperdraad aan 
elkaar geregen vormen ze een buitengewone 
compositie met daarin een grote uitsnede van 
een onregelmatige cirkel, met patronen van 
Afrikaanse kente-textiel en andere half-geo-
metrische motieven. Sommige kleurvlakken 
bestaan uit ongevouwen wikkels, andere uit 
restmateriaal dat tot een soort fortune cookies 
gevouwen is. 

Van dichtbij fascineert de sculptuur door 
het overduidelijk vele handwerk. Het is door 
de kunstenaar met een grote hoeveelheid assis-
tenten in zijn atelier in het Nigeriaanse Nsukka 
geproduceerd, in een collectief maakproces. 

Net als de Italiaanse arte povera-kunstenaars 
uit de jaren zestig en zeventig van de vorige 
eeuw maakt Anatsui altijd gebruik van ‘arme’ 
materialen. Met eindeloos geduld groeide deze 
compositie uit stapels restmateriaal. De flessen-
doppen zijn goedbeschouwd afval, maar wel 
van het soort dat op het Afrikaanse continent 
een belangrijke symbolische en culturele bete-
kenis vertegenwoordigt. 

TRANSFORMATIE

De alcoholische dranken die ooit bij de flessen-
doppen hoorden, worden in Nigeria geprodu-
ceerd en bevatten in hun herkomstgeschiedenis 
sporen van eeuwenlange culturele uitwisseling. 
Bier komt uit Egypte en het Midden-Oosten,  
jenever uit de distilleerderijen van Engeland, 
en rum van West-Indische plantages, verwerkt 
door tot slaaf gemaakten afkomstig uit het 
West-Afrikaanse thuisland van Anatsui. 
Alcohol speelt in de Afrikaanse cultuur een 
grote en ambivalente rol: als genotmiddel, als 
economische factor, als teken van uitbuiting  
en verslaving en als metafoor voor culturele en 
economische uitwisseling en machtsverhoudin-
gen tussen Afrika en andere continenten. 
Alcohol werd ook gebruikt als betaalmiddel 
voor tot slaaf gemaakten en legt daarmee op 
een pijnlijke manier de gespannen historische 
verhoudingen bloot tussen Afrika enerzijds en 
Europa en Amerika anderzijds. 
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Kantelmoment in  
het Stedelijk
Hoe kan een 

wandsculptuur zo’n 
verpletterende werking 

op museumbezoekers 
hebben als In the World 

But Don’t Know the 
World van de Ghanese 

kunstenaar ? Een bezoek 
aan het Stedelijk levert 

sinds kort een antwoord 
op deze vraag. Tijdens 

de laatste dagen van 
2020 kon het 125-jarige 

Stedelijk Museum 
Amsterdam met de 

Vereniging Rembrandt 
en andere fondsen 
deze spectaculaire 
jubileumaankoop 

presenteren. Samen 
met het Kunstmuseum 
Bern werd dit gezichts-

bepalende werk 
verworven – een signaal 

van een nieuwe  
toekomst.
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Achter het gebruik van doppen van alcohol-
flessen als materiaal voor Anatsui’s grote wer-
ken gaat dus een inhoudelijke interculturele 
diepgang schuil. Maar ook in het maakproces 
met het vele handwerk en in de compositie  
met verschillende Afrikaanse patronen wordt 
duidelijk hoezeer het met de geschiedenis van 
de Afrikaanse kunst verbonden is. Het werk 
van Anatsui verhoudt zich qua kleurgebruik en 
monumentale schaal tot de colourfield painting 
en minimal art van kunstenaars als Barnett 
Newman en Mark Rothko, en qua thematiek  
en materiaalgebruik zijn er lijnen te leggen  
met pop art, nouveau réalisme en arte povera, 
stromingen in de kunst van de jaren zestig en 
zeventig waarbij consumptieartikelen en andere 
objecten uit het dagelijks leven, soms ook arme 
materialen, gebruikt werden in kunstwerken.

Toch is het onjuist om de wandsculptuur 
van Anatsui eenvoudig met de abstractie van 
de Europese of Noord-Amerikaanse kunstge-
schiedenis te vergelijken en de shaped canvases 
van iemand als Ellsworth Kelly als referentie  
te nemen. Anatsui’s werk is autonoom en  
individueel en staat op zijn eigen manier  
midden in de wereld, terwijl het tegelijker  tijd  
niet helemaal verenigbaar lijkt met die ons  
bekende wereld. In the World But Don’t Know  
the World is in die zin ook in zijn naamgeving 
een pleidooi voor een nieuwe kijk op de wereld 
in dit tijdperk van globalisering, met aandacht 
voor overeenkomsten en verschillen tussen 
mensen en culturen. Transformatie is daarbij 
voor Anatsui het toverwoord binnen zijn  
artistieke praktijk. Transformatie van flessen-
doppen in kunstwerken, van arm materiaal  
in rijk materiaal, van westerse productie in 
Afrikaanse consumptie, en van Afrikaanse 
kunst in wereldkunst.  

CULTURELE VERBREDING

In 2008 was Anatsui een van de publiekslieve-
lingen in de Sonsbeek-tentoonstelling die door 
kunstcriticus Anna Tilroe werd samengesteld. 
Een jaar later won hij de Prins Claus Prijs,  
gevolgd door een solotentoonstelling in de 

Prins Claus Fonds Galerie in Amsterdam in 
2016-17. In 2015 kreeg Anatsui de Gouden 
Leeuw van de Biënnale van Venetië toegekend 
en in 2017 de Praemium Imperiale voor sculp-
tuur. In belangrijke musea van de wereld, zoals 
het Metropolitan, het British Museum, Tate 
Modern en Centre Pompidou, is zijn werk  
verzameld. In Nederlandse openbare collecties 
was hij tot dusver niet vertegenwoordigd.

Voor het Stedelijk was het van groot belang 
om dit werk van misschien wel de belangrijkste 
hedendaagse kunstenaar van het Afrikaanse 
continent met een bijzondere tentoonstellings-
geschiedenis in ons land voor de Collectie 
Nederland te verwerven. Geheel indachtig de 
collectieve praktijk van Anatsui kon deze aan-
koop worden gerealiseerd samen met het Kunst-
museum Bern, waar tot voor kort een groot re-
trospectief te zien was. Grote, museale stukken 
van Anatsui zijn schaars en kostbaar. In the 
World But Don’t Know the World is aangekocht 
uit een particuliere verzameling, de Zwitserse 
collectie Sigg. Door gemeenschappelijk met 
Kunstmuseum Bern op te trekken, kon voor twee 
Europese landen een belangrijk werk aan het 
openbaar kunstbezit worden toegevoegd – een 
unieke kans. De wandsculptuur zal afwisselend 
in Amsterdam en Bern worden getoond.

Voor het Stedelijk betekent de aankoop van 
In the World But Don’t Know the World ook een 
grote stap in een nieuwe, meerstemmige en  
diverse toekomst. Als westers kunstmuseum 
met een fantastische westerse collectie zoekt 
het Stedelijk naar culturele verbreding in een 
wereld die door de globalisering in feite kleiner, 
anders is geworden. In de tentoonstelling Small 
World Real World vormt Anatsui’s wandsculptuur 
het middelpunt in een kleine vertelling over 
globalisering en transformatie. Later dit jaar 
wordt het werk een kernstuk in het eerste deel 
van de nieuwe collectieopstelling in de oud-
bouw van het museum. Als kantelpunt in een 
nieuwe, andere wereld. 

Rein Wolfs

Directeur Stedelijk Museum

Het werk van El Anatsui is  
autonoom en individueel

NIEUWE AANWINST

In the World But Don’t Know  
the World
El Anatsui
2009. Aluminium en koperdraad, 
560 x 1000 cm
Bijdrage: € 347.500, waarvan 
€ 150.000 uit het Titus Fonds, 
€ 75.000 uit het Themafonds 
Naoorlogse en Hedendaagse 
kunst, € 61.000 uit het Van 
Rijnfonds en € 15.000 uit het 
Coleminks Fonds
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM/

KUNSTMUSEUM BERN

Aangekocht met steun van de Vereniging 

Rembrandt (mede dankzij haar Titus 

Fonds, haar Themafonds Naoorlogse 

en Hedendaagse kunst, haar Van Rijn 

Fonds en haar Coleminks Fonds), het 

Mondriaan Fonds, de BankGiro Loterij, 

Stiftung GegenwART, met dank aan de 

Sigg Collection.

  


